Nr sprawy 4/T/2020
Załącznik Nr 5 do SIWZ
WZÓR
UMOWA NR 4/T/2020
zawarta w dniu ............................ 2020 r. w Słupsku pomiędzy:
1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy
ul. Szczecińskiej 112, 76-200 Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000050232, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-56-23,
z kapitałem zakładowym w wysokości 16.922.196,00 zł, o numerze BDO: 000023229
reprezentowaną przez:
Elżbietę Rokita - Prezes Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
.......................................................

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają umowę
o poniższej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 wielkogabarytowych pochodzących z selektywnej
zbiórki w ramach posiadanych decyzji środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz postanowieniami
zawartej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem
umowy oraz posiada niezbędne zezwolenia i decyzje właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie gospodarowania odpadami wymienionymi w ustępie 1.
§2
1. Zamawiający zakłada w okresie realizacji niniejszej umowy 1.000 Mg odpadów o kodzie 20 03 07.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia łącznej ilości o maksimum 30%. Zmniejszenie
ilości komponentów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część
oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji
nie będzie wymagane sporządzenie aneksu do umowy.
3. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu PGK Sp. z o.o., tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
(IPOK w Bierkowie), transportem Wykonawcy i na jego koszt w dni robocze Zakładu
w godz. 07-18, lub w innych terminach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym, w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia wystosowania zgłoszenia odbioru przez
Zamawiającego. Zamawiający wymaga każdorazowo przez odbiorem (lub dla określonych okresów
czasu) podania co najmniej następujących danych:
a) daty załadunku,
b) danych podmiotu faktycznie wykonującego transport (nazwa, NIP, REGON, numer BDO),
c) numer rejestracyjny auta,
d) imię i nazwisko kierowcy,
e) miejsce przeznaczenia odpadów (nazwa i adres instalacji) i/ lub nr miejsca prowadzenia
działalności (MPD),
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lub inne dane, konieczne do prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, w tym wystawiania
i potwierdzania Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO.
4. Załadunek odpadów do kontenerów, naczep lub specjalistycznych przyczep służących do transportu
odpadów leży po stronie Zamawiającego.
5. Odbiór przez Wykonawcę odpadów o kodzie 20 03 07 odbywać się będzie sukcesywnie na
podstawie zgłoszenia odbioru wysłanego przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą mailową.
Zamawiający dopuszcza uzgodnienia telefoniczne jak też realizację zgłoszeń poprzez odpowiedni
system informatyczny.
6. Zamawiający będzie składać zamówienia jednostkowe, o których mowa w ustępie 5 w przypadku
gdy zgromadzona przez niego ilość odpadów będzie wynosiła min. 20 Mg do odebrania w jednym
dniu, lub zgodnie z indywidualnym ustalonym minimum logistycznym.
7. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wagach Zamawiającego,
zlokalizowanych w Zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym i/lub
dokumentem magazynowym WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do określenia
ilości odebranych odpadów o kodzie 20 03 07 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie
wagowym.
9. Wykonawca będzie potwierdzał ilości odebranych do zagospodarowania odpadów o kodzie
20 03 07, poprzez system informatyczny BDO, dostępny na stronie www.bdo.mos.gov.pl - w
przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest prowadzona, zastosowanie będą miały rozwiązania i
procedury określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150) oraz ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568) oraz na dokumencie potwierdzającym odzysk.
10. Zamawiający będzie wystawiał Karty Przekazania Odpadu, dla odpadów o kodzie 20 03 07 na
podstawie ważeń przekazywanych odpadów, udokumentowanych kwitem wagowym pochodzącym
z programu komputerowego obsługującego system wagowym ZUO. Karty przekazania odpadu
wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc przekazywać Zamawiającemu pisemne potwierdzenie
o poddaniu odebranych odpadów procesowi odzysku lub recyklingowi zgodnie z załącznikiem nr 1
do ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.).
f)

§3
1. Wykonawca przyjmując usługę do wykonania zobowiązuje się zarazem do:
a) wykonania jej z należytą starannością zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w tym
zakresie,
b) stosowania się do doraźnych poleceń osób reprezentujących Zamawiającego,
c) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w posiadanych decyzjach i zezwoleniach
związanych z gospodarowaniem odpadami objętymi niniejszą umową oraz o zmianie warunków
świadczenia usługi.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za podmioty przy pomocy, których wykonuje usługę, w szczególności za szkody
wyrządzone przez kierowców na terenie ZUO w Bierkowie.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona tylko wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania jest następstwem winy Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że nie będzie przyjmował zwrotów odebranych odpadów i nie będzie
ponosił żadnych kosztów związanych z ich transportem.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
wartość netto
.................................... zł za 1 Mg
podatek VAT 8% ..................................... zł
wartość brutto
..................................... zł za 1 Mg
(słownie brutto: ...................................................................................................................)
2. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie
zmianie.
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3. Wartości wskazane w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy,
w tym wszystkie zobowiązania Wykonawcy związane z jej wykonaniem, m.in. odbioru z miejsca
wskazanego w §2 ust. 3, transportu, ubezpieczenia w transporcie, magazynowania, dostarczenia
do prowadzącego instalację, rozładunku w miejscu odzysku/unieszkodliwienia, wykonania
odzysku/unieszkodliwiania, wykonania pozostałych zobowiązań umownych, ewentualnego
dalszego przekazania w celu poddania odpadów dalszym procesom przejściowego lub trwałego
procesu odzysku/unieszkodliwienia.
§5
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej na koniec
każdego miesiąca.
2. Podstawą do wystawienia faktury będą kwity wagowe i dokumenty WZ wystawione przez
Zamawiającego i podpisane przez kierowcę odbierającego komponenty w imieniu Wykonawcy.
Faktury obejmować będą należność obliczoną jako iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w § 4
ust. 1 umowy oraz ilości faktycznie odebranych odpadów o kodzie 20 03 07.
3. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie lub
wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) lub o
utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana:
a) przez każdą ze stron z obowiązującym 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
rozpoczynającym swój bieg z dniem otrzymania pisma wypowiadającego umowę przez drugą
stronę,
b) przed upływem terminu na jaki została zawarta w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron,
w przypadku nie wywiązania się przez drugą stronę z istotnych postanowień umowy,
c) w każdym czasie na zgodny wniosek stron.
§7
Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) 200,00 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym do odbioru odpadów,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn będących po stronie Wykonawcy w wysokości 2% wartości brutto
całości zamówienia,
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 2% wartości brutto całości zamówienia
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego,
d) strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar
umownych.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty z zastrzeżeniem zawartym w art. 140 ust. 3 ustawy Pzp.
2. Warunki zmian, które wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności:
a) konieczność dostosowania umowy do aktualnych potrzeb Zamawiającego;
b) zmiana przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy - odpowiednio do zmiany
tych przepisów;
c) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu
z tytułu wykonania części umowy.
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
1. Zamawiający wyznacza jako swego przedstawiciela przy wykonaniu niniejszej umowy Pana Jacka
Turskiego tel. 605 787 922, e-mail jacek.turski@pgkslupsk.pl oraz Pana Jacka Cendeckiego
tel. 693 393 951 e-mail jacek.cendecki@pgkslupsk.pl
2. Wykonawca wyznacza .............................. tel.………………. e-mail …………….. jako osobę
uprawnioną do reprezentowania go w czasie wykonania umowy.
3. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane uprawnienia (każdy
w swoim zakresie) do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych
postanowieniami niniejszej umowy z wyjątkiem zmiany lub odstąpienia od umowy.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wezwania i faktury sporządzane będą w języku polskim
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego.
§ 12
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 13
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy 4/T/2020,
- Oferta Wykonawcy.
2. Ww. załączniki są w pojedynczych egzemplarzach (oryginały) i pozostają u Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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